Kunstiõpetuse ainekava 1.–4. klassis
Valdkonna pädevused
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti
kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus hõlmab
oskust väljendada enda ideid mitmekesiste kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi
saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. Kunstipädevusse kuulub eneseväljendusoskus,
isikupära teadvustamine, oskus uurida varasema kultuuripärandi varasalvi ning valmisolek leida
uusi lahendusi muutuvates oludes. Viiakse läbi projektinädalaid ja lõimingutunde, kus saab
süvendatult teadmisi ja praktilisi kogemusi kunsti- ja loomingu valdkonnas.
Ainevaldkonna kirjeldus
Kunstide valdkonna aineid ühendab tähelepanu pööramine loovuse ja
eneseväljendusoskuse arenemisele ning tervikliku maailmapildi kujunemisele. Kunstidega
tegelemise kaudu saadakse teadmisi erinevate väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse
tundma ennast ning mõtestatakse kunstide rolli ühiskonnas. Loomise, esitamise, teoste
analüüsimise kaudu õpitakse tundma traditsioonilisi ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu, vorme
ja tähendusi, kujundatakse mõistmist ning kriitikameelt. Oluline on mõtlemise paindlikkus ning
avatus kultuurilistele ja individuaalsetele erinevustele, mis toetavad toimetulekut kiiresti
muutuvas mitmekultuurilises maailmas. Praktiline kunstidega tegelemine arendab tundemaailma,
intuitiivset ja loovat mõtlemist. Kunstidel on oluline osa igapäevaelu rikastava ning
emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena. Kunstitegevused tasakaalustavad teiste ainete
valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist, lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole.
Selle tulemus on terviklik mõtlemine, mis võimaldab loovalt läheneda probleemidele, väärtustab
erinevaid lahendusi ja lahendite mitmetahulisust. Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju
kõikide ainete õppimisele.
Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse
õppetöösse nii teooria kui ka praktika kaudu.
Väärtuspädevus – kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist
mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse
eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle
arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid,
seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist
suhtumist erinevatesse infokanalitesse.
Sotsiaalne pädevus – kunstiainete praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused, ühistes
kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise väärtustamist.
Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle
arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest lugupidamist.
Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning

jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes
keskkondades.
Enesemääratluspädevus – loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad
õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste ja
sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja muusikapalade
ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti.
Õpipädevus – kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja
töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili.
Kunstides saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida,
uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad järjest
suurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana.
Suhtluspädevus – kunstiainetes on tähtsal kohal rääkimine. Oma tööde esitlemine ning
aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist
ning ainealase oskussõnavara kasutamist
Matemaatikapädevus – arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb
sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi,
võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid.
Ettevõtlikkuspädevus – kujunemist toetavad kunstides üksi- ja rühmatöö ning õpitava
sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Kunstide valdkonnas on iseloomulik uuenduslike
ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede
väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning
rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise
ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsetega.
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega. Nüüdisaegsele kultuurile on
olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning
oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates
avaldumisvormides kunstide aines, seega teiste ainevaldkondadega suhestumine on kunstide
loomulik osa. Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine: paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia,
käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada
kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana. Kattuvate või
lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon,
improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia, kehaline
kasvatus.
Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine: sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese
suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni,

funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes
vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja
värvide omadusi; matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist
(matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid); käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes
arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. Ainevaldkondade piire ületavad ka õppeprojektid.
Läbivad teemad
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam.
Teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on kunstiainetele eriomased.
Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse
kultuuri rolli igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse
kultuuritraditsioonidesse kui ka tänapäeva kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning
isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema
ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).
Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstides oma võimete ja huvide
teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh
õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning
kunstidega seotud elukutsetega. Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstidele
omaste praktiliste loovtegevustega, mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning
leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja
töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelnevaga haakub samuti läbiva teema
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimimine kunstide õppesse. Kunstides julgustatakse
kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama
oma ideede arendamist ja elluviimist. Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste
emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused.
See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“.
Kunstides kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida
ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis,
suurt tähelepanu pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. Kunstide
eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“ ning „Teabekeskkond“ käsitlemisel on
valdkondliku vaatenurga lisamine. See hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu informatsiooni
leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid,
keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna
võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega. Hindamine Hindamisel lähtutakse
põhikooli riikliku õppekava üldosa vastavatest sätetest ja kooli hindamisjuhendist.
Hindamise eesmärk on eelkõige õpilase arengu toetamine. Hindamise vormidena kasutatakse
kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Hinnatakse õpitulemuste saavutamist ja õpiprotsessis

osalemist. Kunstiõpetuses on loomisprotsessis osalemine tähtsam kui lapse töö lõpptulemus.
Hindamisel tuleb arvestada lapse loomupäraseid eeldusi ja innukust loomeprotsessis. Hindamisel
arvestatakse: õpilase loovust ja ideed;
erinevate kunstitehnikate kasutamisoskust;
värvide koosmõju ja kompositsiooni;
materjalide keskkonda säästvat kasutamist;
tööde oskuslikku viimistlemist, esitlemist;
arvuti kasutamist loomisprotsessis.

1.klass
Õpetuse eesmärgid:
omandada vajalikud oskused igapäevaeluks;
kogeda eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendada loovust, esteetilist maitset;
õppida tundma ja valima sobivaid töövõtteid, olema säästlik;
arendada vastutustunnet, täpsust, püsivust, töökultuuri.
Õpitulemused
Õpilane: oskab käsitseda materjale, vahendeid, tehnikaid loomingulises eneseväljenduseks;
oskab kujutada figuure liikumisasendis;
hoida korras oma õppevahendid ja töökohta.
Õppesisu:
loomade, inimese figuuride vaatlus, voolimine, joonistamine;
joonistamine ja maalimine pintsli ja kattevärvidega (guašš), pliiatsite ja kriitidega;
küllastuspõhitoonid ja nende segamine.
Hindamisel arvestatakse:
loomisprotsessis osalemist;
lapse loomupäraseid eeldusi;
eneseteenindust töö käigus.
2. klass

Õpetuse eesmärgid:
loomingulise algatusvõime arendamine;
igapäevaeluks vajalike oskuste omandamine;
esteetilise maitse arendamine.
Õpitulemused

Õpilane: oskab käsitseda töömaterjale, vahendeid, tehnikaid;
oskab kujutada liikumisasendis figuure;
oskab teha kollaaže.
Õppesisu:
joonistamine ja maalimine pintsli ja kattevärvidega, pliiatsi ja kriitidega; soojad ja külmad,
heledad ja tumedad toonid;
kollaaž (värviline paber, makulatuur);
rõhuasetus teatavatele elementidele pildil (suurem kuju, värvilt eredam).
Hindamisel arvestatakse:
loomeprotsessis osalemist;
lapse loomupäraseid eeldusi;
esitatud nõuete täitmist töös.

3. klass
Õpetuse eesmärgid:
arendada kujutlusvõimet;
omandada loovtegevuse kogemusi, arendada loovust;
arendada vaatlusoskust.
Õpitulemused
Õpilane: tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel ning
arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid;
kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri- ja
õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
Õppesisu:
graafiline punkt ja joon viltpliiatsiga;
graafilised kordustehnikad (templitrükk, naturaaltrükk, papitrükk
meeleolu väljendamine abstraktsete värvilaikudena;
värvusõpetus;
illustratsioon;

portree, inimese kujutamine;
maastiku, linnapildi kujutamine;
koomiks;
kodu, pere kujutamine.
Hindamisel arvestatakse:
loomeprotsessis osalemist;
erinevate tehnikate ja töövõtete kasutamist töös;
värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
keskkonda säästva töö väärtustamist;
arvuti kasutamist loomisprotsessis.

4. klass
Õpetuse eesmärgid:
arendada loovat mõtlemist, loovust;
arendada vaatlusoskust;
arendada kriitikameelt;
olla keskkonnasäästlik.
Õpitulemused
Õpilane: väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid
lahendades visandab ja kavandab;
kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal
rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, animatsioon jne);
märkab erinevaid vorme;
peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust; mõistab
kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest;
tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.
Õppesisu:
rühma- ja individuaalsete tööde loomine, koostöö ühise tulemuse nimel; visandamine ja
kavandamine, kujutamine. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine;
ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine;
kunstitehnikate loov kasutamine.
digitaalsete tehnikatega tutvumine;
kunstiteoste üle arutlemine;
filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja võrdlemine;
muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.

